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CÓD: A G T U 0 8 TASHKENT  | KHIVA | BUCARA  | SAMARCANDA

DIA 1 - TASHKENT | KHIVA 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel para 
descanso. Após o café da manhã no hotel, vamos 
visitar a parte antiga da cidade, Khasti Imom, 
incluindo as Madraças Barak Kan e Kafal Shohi, e a 
Biblioteca da cidade famosa por abrigar o Alcorão 
de Usman. Vamos continuar com as Madraças 
Kukaldosh e Abdulkasim. Nós também iremos ao 
Mercado Oriental de Chorsu. Almoço por conta 
própria. Mais tarde, visitaremos o Museu de Artes 
Aplicadas, a Praça da Independência, as fontes da 
cidade e monumentos modernos, como a Ópera e 
a Praça de balé, Praça Amir Temur. Jantar por conta 
própria. Traslado para o aeroporto para pegar um 
voo com destino a Urgench. Na chegada, saída 
de carro para Khiva em carro / ônibus (30 km). 

DIA 2 - KHIVA
Depois de tomar café da manhã no hotel, 
vamos começar o dia de visitas com o complexo 
arquitetônico Ichan-Kala: Kalta Minor, Castelo de 
Arca Kunya, Madraça Mohammed Rahim Khan, 
Minarete e Madraça Islom Khodja Almoço por 
conta prórpria. Continuaremos com o complexo 
arquitetônico Tash Hovli, o Mausoléu de Pahlavan 
Mahmud, a mesquita, a Madraça Allikulikhan.

DIA 3 - KHIVA | URGENCH - BUCARA 
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto 
para voo com destino a Bucara. Saída para city 
tour com visitas à: Mausoléu Samani, o Mausoléu 
Chashmai Ayub, mesquita de Bolo Hauz, Cidadela 
de Arc. Almoço por conta própria. De tarde 
continuaremos visitando o Minarete Kalyan e 
a Mesquita Poi Kalyan, a Madraça de Miri, a 
cúpula de Toki Zargaron, Madraças Ulughbek 

e Abdullazizkan, o Toki Telpak Furushon Dome, 
Mesquita Magoki Attory, o Toki Sarafon Dome, o 
complexo arquitetônico Lyabi Hauz e o conjunto 
de duas Madraças Khanaka e Chor Minor.

DIA 4 - BUCARA 
Após o café da manhã no hotel, excursão para o 
em torno de Bucara para visitar alguns dos encantos 
sagrados, bem como a cidade chamada dos sete 
santos. Aqui vamos ver o Mausoléu Bahouddin 
Naqshbandi, o Palácio de Verão do Último Emir 
Sitorai Mokhí Khosa, a Necrópole de Chor-Bakr. 
Almoço e tempo livre para compras. Assistiremos 
uma apresentação popular na Madraça Nodir 
Divan Begi.

DIA 5 - BUCARA | SAMARCANDA
Após o café da manhã no hotel, saída para 
Shakhrisabz (290 km, 5 horas). Visita das ruínas 
do Palácio Ak-Saray, Mesquita Kok Gumbaz, 
Complexo Dorus Saodat, composto pela Mesquita 
de Hazrati Imom, o mausoléu de Jahongir e a cripta; 
O complexo Dorus Tillovat. Almoço em uma casa 
típica da família uzbeque. Saída para Samarcanda 
(150km, 2-3 horas). Chegada em Samarcanda 
e check-in.

DIA 6 - SAMARCANDA
Depois de tomar café da manhã no hotel, 
faremos uma excursão pela cidade: Praça de 
Registan: Madraça de Ulugbek, Sherdor e 
Tilla-Kori. Almoço em restaurante local. Depois 
do almoço, continuaremos nossa visita com o 
mausoléu de Guri Emir (Tumba do Tamerlão), a 
mesquita Bibi-Khonum e o Bazar de Siab.

AS JOIAS DO UZBEQUISTÃO
6 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Passeios privados com um guia de língua espanhola;

• Refeições de acordo com o itinerário;

• Passagens aéreas dos voos domésticos de acordo com o itinerário.

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos internacionais;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

• Viajar no tempo em uma visita à Khiva – um patrimônio 
mundial da Unesco

• Aproveitar o mundialmente famoso pilaf uzbeque.

SAÍDAS: Diárias.

DIA 7 - SAMARCANDA 
Depois de tomar café da manhã no hotel, traslado 
ao aeroporto.

CIDADE

TASHKENT City Palace

KHIVA Asia Khiva

BUCARA Zargaron Plaza

SAMARKAND Konstant in

A PARTIR DE USD 1.686

TASHKENTKHIVA

BUCARA

SAMARCANDA

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):
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